FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Anexa A

Grila de verificare a eligibilităţii
Planului de Afaceri în vederea finanţării prin ajutor de minimis

Candidat ..............................................................................................................
Numărul de înregistrare .......................................................
Judeţul ..................................................................................................................

Nr.
crt.

Criterii

Da/Nu

CONFORMITATE ADMINISTRATIVA
1

Dosarul de participare la Competiţia de Planuri de Afaceri este depus într-un exemplar
original, împreună cu varianta electronică a documentelor.

2

Documentele si Anexele ce alcatuiesc Dosarul de participare la Competiţia de Planuri de
Afaceri sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard din Metodologia de
organizare și desfășurare a Competiției de Planuri de Afaceri.

3

Bugetul si proiectiile incluse în Dosarul de participare la Competiţia de Planuri de Afaceri
respectă modelul din Metodologia de organizare și desfășurare a Competiției de Planuri de
Afaceri.

4

Declaratia de evitare a conflictului de interese şi a incompatibilităţii respectă modelul din
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Competitiei de Planuri de Afaceri şi este
atasată la Dosarul de participare la Competiţia de Planuri de Afaceri, semnată în original de
către participantul la Competiţie.

5

Planul de Afaceri depus si Anexele depuse respectă modelul din Metodologia de organizare
și desfășurare a Competiției de Planuri de Afaceri şi are toate secţiunile completate

6

Copia Cărţii de Identitate este inclusă in Dosarul de participare la Competiţia de Planuri de
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1

Afaceri.
7

Vârsta participantului la competitie este mai mare sau egală cu 18 ani.

8

Curriculum Vitae al participantului la competitie este completat conform modelului din
Metodologia de organizare și desfășurare a Competiției de Planuri de Afaceri, semnat în
original de participant.

9

Participantul trebuie să aibă domiciliul / resedinţa în unul din judetetele din aria de
implementare a proiectului (Dâmbovita, Argeș, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și
Călărași).

10

Cazierul fiscal este depus în original și nu sunt menționate în acesta fapte de natură să
atragă excluderea candidatului.

ELIGIBILITATE
11
12
13
14
15
16

17

Domeniul de activitate în care se realizeaza Planul de Afaceri este eligibil.
Întreprinderea care urmează a fi înfiinţată asigură crearea a cel putin 2 (două) locuri de
muncă, cel tarziu la 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis.
Valoarea totală a subvenţiei solicitate prin schema de minimis este de maximum 178.340 lei.
Termenul de implementare a Planului de Afaceri pentru care se solicită finanţare nu
depşeşte termenul 12 luni de la înfiinţarea firmei.
După înfiinţare, întreprinderea nou creată prin proiectul finanţat din schema de minimis va
funcţiona minim 18 luni.
Planul de Afaceri propus de participantul la competiţie se va implementa în mediul urban
într-unul din judetele din regiunea de implementare a proiectului (Dâmbovita, Argeș,
Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași).
Prin Planul de Afaceri propus se prevede ca persoanele care urmează sa fie angajate în
cadrul întreprinderii nou înfiinţate vor avea domiciliul sau resedinţa în regiunea de
implementarea a proiectului (Jud. Dâmbovita, Jud. Argeș, Jud. Prahova, Jud. Teleorman,
Jud. Giurgiu, Jud. Ialomița și Jud. Călărași).

REZULTATUL PROCESULUI DE VERIFICARE ELIGIBILITATE
(ADMIS / RESPINS)
Neîndeplinirea unuia din criteriile mentionate în grilă conduce automat la respingerea
Dosarului.

În aceste situaţii nu se vor solicita clarificări.

Evaluat de ................................................................
Semnătura.................................................................
Data..........................................................................
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